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BOLETIM INFORMATIVO -  ANO XLIII - Nº 2107 –  10 de outubro 2021 

  Existimos para: ADORAR a Deus,  

 REUNIR as pessoas que acolhemos,  

 APRENDER a sermos semelhantes a Cristo,  

 REPARTIR os dons recebidos do Senhor,  

 ANUNCIAR o seu Evangelho e  

Site: www.ipararas.org.br SERVIR ao próximo. Organizada  em   

E-mail: ipbararas@hotmail.com  01/02/1970 

                                                           

 
 
 

 

  
 

 

A RECEITA DE DEUS 

“Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração; espera, pois, pelo Senhor”. Salmo 27.14 

 

 

Quando saímos de um médico, trazemos uma receita com prescrições para que o mal que nos aflige seja debe-

lado. Uma conduta é recomendada com instruções sobre o que fazer e o que evitar. Os horários dos medica-

mentos devem ser observados com regularidade correta. O tempo do tratamento será um tempo de respeito e 

obediência às instruções médicas, ainda que nem sempre seja de fácil vivência. Temos um objetivo maior; dese-

jamos a cura. 

 

 

A humanidade está doente. Contaminados ou não pelo vírus, todos adoecemos. Adoecemos de tristeza e de 

desânimo. Adoecemos de frustração. Muitos, em estágio mais grave, adoeceram de falta de fé. Se seguimos 

com tanta fidelidade as prescrições dos médicos humanos, tão passíveis de adoecer como nós, por que não 

buscamos no Médico dos médicos a instrução para a cura que necessitamos? 

 

 

 

Só Deus pode nos dar a receita infalível porque dele é o domínio sobre tudo. O nosso Senhor pode curar o cor-

po, a mente e a alma. Jesus é a própria cura. Ele é a ressurreição e a vida. A nossa conduta em obediência ao 

Médico dos médicos é buscá-lo, obedecê-lo, crer e esperar nele. Podemos nos reanimar em Deus! Ele está 

agindo. Podemos declarar como o salmista: “Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes”. (Sl 

27.13). 

 

 

 

 

 

 

 

https://cadadia.org.br/site/index.php#content5-a 



 

QUERIDO(A) VISITANTE 

É uma alegria tê-lo(a) aqui conosco. Nosso desejo é vê-lo(a) novamente 

para juntos louvarmos ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus o(a) 

abençoe! 

 

EBD ESPECIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETARIA - FERIADO 

 Atenção! Devido ao feriado, dia 12 de outubro (terça -feira), a Se-

cretaria não funcionará. 

 

 

RETORNO DAS REUNIÕES PRESENCIAL 

 Os irmãos que desejarem participar, PRESENCIALMENTE, das 

reuniões da nossa igreja: 

 *Escola Bíblica dominical (aos domingos – 09:00h) 

 *Culto dominical (aos domingos - 19:00h) 

 Aguardamos suas inscrições pelos telefones de contato da secre-

taria da igreja: (3351-1403) ou (3544-4382). Ela é necessária e importan-

te para a logística da igreja. 

 Limitação de ocupação: 60% do espaço físico (correspondendo a 

61 pessoas no Templo - A quantidade de lugares será limitada para que 

o distanciamento seja respeitado. 

  

SAF 

 

 

Obs: O link da reunião será gerado na noite anterior da reunião. 

 

III– Catecismo Maior: 176. Em que concordam os sacramentos do Ba-

tismo e da Ceia do Senhor?  

 

R. Os sacramentos do Batismo e da Ceia do Senhor concordam em 

ser Deus o autor de ambos; em ser Cristo e os seus benefícios a 

parte espiritual de ambos; em ambos serem selos do mesmo pac-

to, em não deverem ser administrados senão pelos ministros do 

Evangelho, e em deverem ser continuados na igreja de Cristo até a 

sua segunda vinda.  

 

  Mt 26:27,28;28:19,20; Mc 28:19; Rm 4:11;6:3,4; I Co 

10:16;11:23,26; Cl 2:11.  

 

http://www.monergismo.com/textos/catecismos/

catecismomaiorwestminster.htm)  

 

 

 

SUGESTÃO DE LEITURA 

Brilhe a sua luz  

Leandro Antônio de Lima  

 

O cristão e os dilemas da sociedade atual, esse é o tema do livro 

de Leandro Antônio de Lima, professor de Teologia Sistemática no Semi-

nário Presbiteriano Rev. José Manoel da Conceição (JMC) e do Andrew 

Jumper, em São Paulo, SP. 

Uma análise exaustiva das filosofias e as práticas que têm domi-

nado a sociedade atual e influenciada a igreja cristã que serve como 

uma bússola para aqueles que buscam por respostas e orientações. 

É necessário o cristão construir uma fé resistente aos ataques do 

mundo moderno ou pós moderno. O mundo de nossos dias, com toda a 

sua confusão, as suas contradições, os seus distúrbios e as suas hostili-

dades, ainda pode se configurar uma excelente oportunidade para a 

igreja realizar a obra de Deus e anunciar o evangelho eterno. Vale a lei-

tura. 

(https://ipb.org.br/uploads/bp-803-outubro-2021-rgb-web.pdf) 

 

SUGESTÃO DE FILME 

Ascensão do Cisne Negro  (2021) 

 

Ação. Suspense. Agentes especiais. Atentado. Romance. 

      Redenção. A fórmula de sucesso de grandes filmes de ação policial 

transforma Ascensão do Cisne Negro do Netflix um tesouro escondido 

na plataforma de streaming. 

Longe de mim ser daquelas pessoas que buscam tirar uma lição 

de moral em todas as músicas, filmes e séries que assistem. A arte traz 

sim grandes reflexões e, muitas vezes, serve também como uma distra-

ção e passatempo. Mas o longa estrelado por Sam Heughan e Ruby Ro-

se tem sim uma ótima lição: o poder transformador do amor. 

Diferente do que costumamos observar em filmes de Hollywood, 

em Ascensão do Cisne Negro nos deparamos com duas fases de um 

mesmo sentimento. Uma que nutre e incentiva a luta por um mundo me-

lhor, buscando se manter centrado e misericordioso. A outra, uma que o 

amor dado ajudou a nutrir a destruição e o caos. 

Aaaah! Um pequeno spoiler do filme baseado no livro de Andy 

McNab, ex-agente do Serviço Aéreo Especial: ele é um suspense com 

toques de psicologia.  

 Confira a sinopse. Tom Buckingham é um operador das Forças 

Especiais que leva sua namorada, Dra Sophie Hart, em uma viagem ro-

mântica de trem de Londres a Paris, onde ele pretende pedi-la em casa-

mento. Mas um exército de mercenários liderado por Grace Lewis se-

questra o trem no Eurotúnel, prendendo todos os passageiros a bordo 

sob mira de uma arma. Tom precisa usar toda a sua inteligência militar 

para salvar os passageiros, incluindo sua namorada médica. 

(https://ipb.org.br/uploads/bp-803-outubro-2021-rgb-web.pdf) 

 

 

CESTO DO AMOR 

 A Junta Diaconal solicita aos irmãos que tragam os alimentos do 

Cesto do Amor  até o 2º domingo de cada mês.  E se você, deseja aju-

dar, o serviço de Assistência Social da IPA de forma mais intensiva, pro-

cure orientação com algum Diácono. 

 

 

“RENOVAÇÃO ASSINATURA  “CADA DIA  ANO 2022” 

 Assinatura Anual. Quem tiver interesse em fazer assinatura ou 

renovar, entre em contato com diácono Edgard (19- 99232-2130). 

 

 

COFRINHO NATAL MISSIONÁRIO 

  Doação voluntária proveniente dos corações de irmãs/ irmãos da 

IPB em todo país a serem repartidas igualmente para cada missionário 

da IPB. Será uma oferta natalina para os missionários e famílias. 

http://www.monergismo.com/textos/catecismos/catecismomaior_westminster.htm
http://www.monergismo.com/textos/catecismos/catecismomaior_westminster.htm


Monte um cofrinho em sua casa, e durante esse ano vá depositando 

sua oferta, pois antes do natal recolhermos todos os cofrinhos, e enca-

minharemos os valores arrecadados. Contamos com a generosidade de 

toda a igreja. 

 

AGENDA DE ORAÇÃO 

I- Igreja 
*Motivos gerais: 1. Crescimento qualitativo e quantitativo da Igreja, Avi-
vamento Espiritual, Santidade de Vida. 2. Pelos oficiais e suas famílias: 
presbíteros e diáconos. 3. Processo de reforma e construção da igreja: 
empréstimo junto à IPB, contratação dos prestadores de serviços e for-
necedores de materiais de construção. 4. Pelas famílias da IPA: por fi-
delidade, intimidade e amor sacrificial entre os cônjuges, filhos obedien-
tes e pais fiéis na educação dos seus filhos. (Efésios 6:4 NVI). 5. Con-
versão ao Nosso Senhor Jesus Cristo e libertação dos vícios sociais dos 
familiares e parentes dos membros da IPA. 
*Motivos específicos: 1. Pelo Ministério familiar e pastoral: Rev. Wipson,  
Rev. Fabiano. Pelos Missionários: Miss. Lia (APMT e WEC), Rev. Ronal-
do Dourado e família (APMT-Chile), Rev. Ádler e família (WEC).  2. Pe-
las áreas de serviço da IPA: Conselho da Igreja, Junta Diaconal, EBD, 
SAF, Dep. Música, Coral, Conselho Missionário, Ministério Infantil, Gru-
po de Adolescentes e Jovens, Homens em Oração, Casais, Classe Es-
pecial e Artes Cênicas. 
 
II- Saúde 

Rev Wadislau (irmão da Lilian); Eloá (neta Cleusa Gaino); Daniel 

(sobrinho Adele);  Calypsia (mãe da Ana Baghin); Pastor Wilson Lisardo 

(ex- Pastor da IPA); Presb Jonas e Ilze, Valéria (Valdeliz), e Luzia (Jô), 

Maria Neide Bernardes (leucemia), Ademir Francisco (pai da Bia);  Luíza 

Melo (recuperação cirurgia); Eveli Chagas (depressão); Diác. Fernando 

Recchia (recuperação da cirurgia). 

 

III- Política  

*Pela nação brasileira:  1. Por cidadãos mais politizados e honestos; 2. 

Por políticos tementes a Deus; 3. Por políticas públicas, ambientais e 

econômicas justas e sustentáveis; 4. Pelo combate à corrupção dos ci-

dadãos, dos governantes e das instituições de poder (Executivo, Legis-

lativo e Judiciário). “Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, 

o povo que ele escolheu para lhe pertencer!" (Salmo 33.2).  

 

IV- Pela igreja perseguida: 1. a igreja da China e pelo seu presidente 

Xi Jinping; 2. os cristãos da Coreia do Norte e pelo ditador Kin Jong-um; 

3. a igreja de Angola e pelo presidente João Lourenço.  

 

V- Outros: 1. Felipe dos Santos (vícios e conversão); 2. Luiz Eduardo 

Macedo (vícios e conversão); 3. Paulo Coelho (conversão)  e Paulo Ne-

to (conversão e proteção); 4. Lucas Borges (conversão e vícios). 

 

VI – Oremos pelos países e pelas vítimas do Coronavírus para que 

Deus amenize os danos na saúde, na política e na economia mundial. 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA ANTERIOR 

08– Dirce Nava Mussarelli 

 

09– Lidiane Silva Santos Marques Barcellos 

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

14– Joseane Purcino 

 

15– Wellington da Silva Portes 

 

16– Rose Neide Francisco Rossi 

 

LITURGIA MATUTINA*  

 Assista a programação on line da igreja no facebook, 

com link do grupo do WhatsApp > IPA - Boletins: 

https://www.facebook.com/IPararas/  

 EBD on line às 9h – (*vide - artigos 7º e 8º - Culto público 

- dos Princípios de liturgia - Manual Presbiteriano) 

 

LITURGIA NOTURNA* 

 Assista a programação on line da igreja no facebook, 

com link do grupo do WhatsApp > IPA - Boletins: 

 https://www.facebook.com/IPararas/  

  

 Reunião on line às 19h – separe este momento para seu 

culto individual ou doméstico com o apoio da mídia digital pro-

duzida pelos líderes da nossa igreja.  

Prelúdio: Instrumental 

Leitura:  

Oração 

Leitura 

Oração confissão 

Hino 

Equipe de Cânticos – dízimos/ofertas/oração diaconal 

Edificação 

Benção apostólica 

Tríplice amém. 

(*vide - artigos 7º e 8º - Culto público - dos Princípios de liturgia - Manu-

al Presbiteriano 

_________Prestadores de Serviços___________________________ 
 

1. VENDE-SE CASA: Localizada na Rua. Dr Roberto Mercatelli, nº 23, 

Jd Campestre-Araras (Próximo ao Parque Ecológico) - Proprietários 

Carlos e Luciana:(19) 99203-7250 / (19) 99366-7299. 

 

 2. VENDE-SE CASA: Localizada na  Rua. Das Violetas, nº 283, Jd So-

bradinho - Araras ( Ponto de  Referência: na mesma rua do posto de 

saúde do bairro) - Proprietários Edna, Edison e Edgard: (19) 99162-

7114 ou (19)  99130-1040.  

 

3. AMARILDO SIMEÃO - CONTADOR:  Assessoria contábil e fiscal; 

atendimento a pessoa física, jurídica, autônomo e profissional liberal. 

4. VENDEM-SE QUADROS 

Vendem-se quadros pintados em telas, diversos modelos. Fale com Ja-

naína. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/IPararas/
https://www.facebook.com/IPararas/


RELATÓRIO DA ESCOLA DOMINICAL 

Matric. Aus. Pres. Vis. Bíblias Lit. Total % 

        

 
ESCALAS 

JUNTA DIACONAL 

HOJE 
Carlos 
João 
André 

17/10 
João 
André 

Fernando 

EBD 

0 a 3 Helena e Fabiana 

4 a 6  
Ana Laura e Tami-

res 

7 a 8  Andressa e Edna 

9 a 11 Eliana e Ana Ketili 

12 a 17 Wellington 

Adultos Presbíteros 

Novos Pastor 

RECEPÇÃO 

HOJE Carlos e Tamires 

17/10 Fernando e Eliana 

PROGRAMAÇÃO INFANTIL 

HOJE —— 

17/10 —— 

LITURGIA 

HOJE Presb. Nilman 

17/10 Presb. Elizeu 

24/10 Presb. Plínio 

31/10 Presb. Nilman 

PROJEÇÃO 

HOJE João 

17/10 Amarildo 

Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê 

não pereça, mas tenha a vida eterna. (João 3:16) 
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